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F ORSLAG TI L P LAN B E STE M M E LSE R

DETALJ REGU LERI N GSPLAN FOR OMRÅDE
STRAN D PARK E N LI LLEH AM M ER

• Planen er datert:
• Bestemmelsene er datert:
• Vedtatt av kommunestyret:

1. FORMÅL
1.1. Formålet med planen er å tilrettelegge for bærekraftig fortetting og

transformasjon av eksisterende bygningsmasser Kverner - Mesna med
handelsarealer og utbedring av tilgjengelighet mellom Lillehammer sentrum,
Mesna og Mjøsa strandsoner . Planen er en detaljreguleringsplan , jfr. plan - og
bygningslovens § 12 - 3 som legger til rette for utvide lse av dagens
forretni ngsformål, etablering felles parkeringshus samt forsterkning av gang -
sykkel og kollektivtransportløsninger i området . Regulering splanen skal være i
iht. k omm uneplanens arealdel 2011 – 2024.

Det legges til rette for nye handelsvirksomheter med plasskrevende varer,
storhandel og detaljvarehandel sa mt stadf esting av eksisterende arealer.
Strandparken Lillehammer skal bidra til å utvikle Lilleha mmer som handelsby.

M ed planen skape s en helhetlig arkitektur ved ”inngangen” til Lillehammer som
ivaretar klima - , estetikk - , helse - og energi hensyn .

2. AVGRENSNING
2.1. Det regulerte området er vist med plan grense på plankart.

2.2. Planen erstatter delvis reguleringsplan er for:
o  Forbindelse til Lillehammer sentrum, Mesnadalsarmen og Vestre tangent

med omgivelser
o  Området mellom Vingnesbrua og Mesnaelv

2.3. Denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser gjelder
foran tidligere vedtatte overordnede arealplaner etter plan - og bygningsloven.
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2.4. Der ikke annet er bestemt, gjel der k ommuneplanens arealdel 2011 - 2024, om
skilt og reklame.

3. AREALFORMÅL I REGULERINGSPLANEN
3.1. Planområdet reguleres til følgende formål iht. plan - og byg ningsloven av

27.06.2008 § 1 2 - 5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12 - 5, 2. ledd, nr.1):
o  Forretninger og parkeringshus – FOP

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12 - 5, 2.
ledd, nr.2):

o  Gang og sykkelveg – o_GSV
o  Anne veggrunn – o_AVG
o  Gatetun - GT
o  Torg – TO

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12 - 5, 2. ledd, nr.3):
o  Grunnstruktur – GS

4. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN
4.1. Planområdet reguleres til følgende hensynssoner iht. plan - og byg ningsloven

av 27.06.2008 § 12 - 6 :
SIKRINGSSONER

o  Frisiktsone

STØYSONER
o  Støysone – rød sone – H210_1
o  Støysone – gul sone – H220_1

FARESONE
o  Flomfare – H320_1

5. PLANKRAV
5.1. Forhold til andre planer

5.1.1. Det stilles ingen plankrav utover denne detaljreguleringsplanen .

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

6.1. Rekkefølgekrav før rammetillatelse
6.1.1. Før det gis rammetillatelse til bygge - og anleggstiltak skal det foreligge:
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o  situasjonsplan
o  utomhusplan
o  plan til gang - og sykkelveg
o  tegningsgrunnlag , fasadetegninger og perspektivskisser
o  estetisk redegjørelse
o  redegjørelse for hvordan tiltaket ivaretar universell utforming
o  bærekraftighets rapport
o  grunnundersøkelser
o  overvannsplan
o  renovasjonsplan
o  geoteknisk rapport

6.1 .2. Situasjonsplan skal vise planlagt bebyggelse, bebyggelsens plassering ,
topografi og avstander i forhold til nabogrense, nærliggende bygninger og
vegens senterlinje .

6.1 .3. Utomhusplanen skal vise bebyggelse med kotehøyder, eksisterende og
nye bygg i forhold til omgivelsene, adkomster, manøvrerings arealer for
kjørende, gående og syklende, løsninger for renovasjon og varelevering
samt vegetasjonsstruktur , terrengsikring og støyskjerming . Planen skal
dokumentere at prosjektet ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot flom og
håndtering av overflatevann.

6.1 .4. Fasad etegningene og perspektivskisser s kal vise høyder, utforming,
byggemateriale og farge.

6.1 .5. Estetisk redegjørelse skal dokumentere virkningen på bebyggelsen mot
naboeien dommer og nærliggende omgivelse og at det skapes gode byrom
og god sirkulasjon.

6.1 .6. Bærekraftighets rapport skal beskrive struktur om hvordan tiltaket vil
bidra til sosialt, økonomisk og økologisk bære krafti ghet innenfor
planområdet.

6.2. Rekkefølgekrav før igangsettingstillatelse
6.2.1 . Før det gis igangse ttingstillatelse for området FOP skal det foreligge:

o  skiltplan og belysningsplan for området
o  riggplan som sikrer god framkommelighet for kjørende, gående og

syklende under hele anleggsperioden
o  SHA - plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som beskriver hvordan

risikoforholdene i prosjektet skal håndteres
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6.2.2. Utbyggingsavtale skal være vedtatt før igan gsettingstillatelse kan gis.

6.2.3. Nødvendige sikringstiltak mot flom og flomskred skal være gjennomført
før utbygging av området.

6.3. Rekkefølgekrav før midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
6.3.1. Før brukstillatelse gis skal det være etablert brannhydranter som gir

tilfredsstillende slokkevannstilgang i umiddelbar nærhet av bebyggelsen.

6.3.2. Før anmodning om ferdigattest skal de t utarbeides og foreligge FDV -
plan (f orvaltning, dr i ft, vedlikehold) .

6.3.3. Før det kan gis ferdigattest for nye bygninger innenfor planområdet skal
område TO langs Strandpromenaden være ferdigstilt

6.3.4. Område AVG og GS skal være ferdig beplantet og skiltet før ferdigattest
gis .

7. FELLESBESTEMMELSER

7.1. Byggeskikk og estetikk
7.1.1. Bebyggelsen skal tilpasse seg b yens viktigste landskapstrekk:

h øydedragene rundt byen, strandsonen, elvedragene og grønnstruktur.
Bygninger skal være en del av den visuelle utformingen av akse mellom
Lillehammer sentrum , Mesna og Mjøsa med hensyn til plassering,
dimensjonering, utforming og material - og fargebruk . Ny bebyggelse skal
underordnes eksisterende landskapssilhuetter.

7.1.2. Det skal legges spesiell vekt på estetikk, materialbruk og detaljutforming
for å styrke og utvikle den v isuelle identitet av opprinnelig bruk av området.
Nybygg skal utformes med respekt for historisk identitet, tilpasses strøkets
preg samt reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, fasade,
materialvalg og fargesetting, slik at gaterommet blir unders treket og
forsterket.

7.1.3. Ved planlegging og gjennomføring skal det legges vekt på gode
arkitektoniske løsninger. Ved ombygging og nybygg skal det vurderes
estetisk utforming av bygget i henhold til seg selv og i samspill med
omgivelsenes karakter og form. Be byggelsen skal ha en helhetlig form og
volumutbygging, samt fremme gode ga te - og uterom.
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7.1 .4. Ved ombygging og nybygg skal tekniske anlegg integreres i den
arkitektoniske utformingen.

7.1 .5. Det skal legges vekt på utformingen av uteområdene med innslag av
trær og annen vegetasjon.

7.1 .6. Lagerarealer skal avskjermes. A vfallskontainere og områder for
utelag ring skal plasseres og utformes slik det ikke v irker skjemmede for
omgivelser.

7.2. Skilt og reklame
7.2.1 . Plassering og endring av skilt skal skje i ht. k ommuneplanens arealdel

7.2.2. Reklame og skilt skal forholde seg til, underordne seg og tilpasse
bygningens arkitektur og områdets egenart.

7.2.3. Skilt skal tilfredsstille kravene til trafikksikkerhet. Skilt ska l monteres og
holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person
eller eiendom.

7.2.4. Skilt skal ha skriftstørrelse som skal være tilpasset leseavstand og
utformes slik at de n kan leses og forstås av alle. Frittstående skilt skal
plasser es slik at de ivaretar kravet til nødvendig tilgjengelighet.

7.3. Universell utforming
7.3.1 . Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikre s god tilgjengelighet

for alle. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like
vilkår av så sto r del av befolkningen som mulig herunder
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, uten
behov for tilpassing eller spesiell utforming.

7.3.2. Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel
skal unngås innenfor planområdet.

7.4. Adk omst og parkering
7.4.1 . Eksisterende adkomst fra Strandpromenaden opprettholdes og er

regulert med adkomstpiler. Adkomst skal i hovedsak være iht.
adkomstpiler vist på plankartet, men det kan tillates noen justeringer.
Nøyaktig plassering skal framkomme på utomh usplanen.

7.4.2. Parkeringsplasser skal etableres i parkeringshuset.
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7.4.3. Det skal avsettes plasser til parkering iht. de til enhver tid gjeldende
parkeringsnormer for Lillehammer kommune.

7.4.4. Minst 5 % av parkeringsplassene skal utformes og reserveres for bruk
av funksjonshemmede. Parkeringsplassene skal legges i nærheten av
inngangene. Ved sambruks og felles løsninger kan parkeringsplassene for
bevegelseshemmede reduseres.

7.4.5. Ladestasjoner for el - biler skal vurderes ved prosjektering av
parkeringsplasser.

7.4.6. Sykkelparkering skal etableres i tilknytting til innganger og i
parkeringshuset . Det skal være el - sykkelladestasjoner. Det kan etableres
0,2 - 1 sykkelplass per 1 00 m2 bruks areal.

7.4.7. For bruk av parkeringsplasser i parkeringshuset skal d et etableres
parkeringsplan mht. t ilgjengelige parkeringsplasser for de som ikke bruker
direkte forretningene. Tidsbegrensede parkeringsløsninger som
vinter/sommer, morgen/kve ld kan brukes i parkeringshuset .

7.5. Var elevering
7.5.1 . Varelever ing kan skje innenfor område GT og FOP . Løsning for

varelevering skal vises i utomhusplanen.

7.5.2. De interne trafikkarealene (parkeringsplasser, adkomster for publikum
og vareleveranse/ varehenting) skal differensieres med klart skille mello m
arealer for kjørende og gående.

7.6. Infrastruktur
7.6.1 . Det tillates oppført nettstasjon innenfor området. Nettstasjonen skal

fortrinnsvis integreres i bebyggelse, og elverkets retningslinjer for
prosjektering og gjennomføring skal følges. Det skal sikres fri tilgang til
trafostasjon.

7.6.2. All bebyggelse skal plan legges og utformes med sikte på lavest mulig
energiforbruk til oppvarming, kjøling og belysning.

7.6.3. Ifm. byggearbeider skal konsesjonshaver kontaktes for distribusjon av
elektrisitet og fjernvarme for å avklare tilknytting til distribusjonsnett.

7.6.4. Det er krav til vurdering og montering av tilstrekkelig hydranter for
planområdet.
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7.6.5. Det skal etableres tavler som viser kollektivtrafikk løsnin ger i
Lillehammer og i omland. G ående og syklende skal være orientert med
tilsvarende skilting .

7.6.6. Nye kabler for tilførsel av strøm, gatelys, telefon, internett og kabel - TV,
skal legges forskriftsmessig i grøfter. Eksisterende infrastruktur
vedlikeholdes og holdes i forskriftsmessig stand.

7.6.7. Det skal etableres FDV - plan for drifts - og vedlikeholdsoppgaver i hele
bygg - verkets driftsfase.

7.7. Energiløsninger
7.7.1. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i

Lillehammer skal legges til grunn.

7.8. Overflatevann
7.8.1. Overflatevann fra nye takflater skal samles opp inne på eget område.

Det skal etableres et system for forsinkelse av håndtering av
overflatevannet.

7.8.2. Mulig bruk av tilliggende arealer til fordrøyning på overflate og etablering
av grønne tak skal utredes.

7.9. Grunnforurensning
7.9.1. Ved iverksetting av et tiltak i grunnen skal det utarbeides tiltaksplan iht.

foruren sningsforskriften .

7.9.2. Dersom grunnforurensning påvises og masser skal omplasseres eller
fjernes fra området, må massene analyseres med hensyn til innhold av
evt. miljøgifter som bly, PAH og PCB.

7.10. Radon
7.10.1. Til en vi s s tid s gjeldende f orskrift om tekniske krav til byggverk skal det

legges til grunn ved behandling av radon.

7.11. Støy - og luftforurensning
7.11.1. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442, skal

legges til grunn ved behandling av tiltak nær støykilder. Ved tiltak innenfor
gul sone skal det foretas støyberegninger og gjennomføres tiltak mot støy
dersom grenseverdiene i retningsli nje T - 1442 overskrides.
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7.11.2. Støy fra virksomhetene inkludert varemottak skal holdes innenfor
anbefalte grenseverdier, og støy fra bygningstekniske installasjoner skal
ikke overstige anbefalte grensehøyder.

7.12. Kulturminner og bevaring
7.12.1. Dersom det i forbindelse med tilt ak i marken oppdages automatisk

fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den
utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem
meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøre s kjent
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes
kulturvernseksjonen, Oppland fylkeskommune.

7.12.2. Det tas hensyn til eksisterende Mesnadals vegen i anleggs og driftsfaser
og sikkerhet innarbeides i SHA - plan og FDV - plan.

7.13. Utbyggingsavtaler
7.13.1. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og dr ift av

nødvendig infrastruktur. Utbyggingsavtalene kan også omhandle
utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendige for at området s kal
fungere hensiktsmessig.

8. REGULERINGSFORMÅL

8.1. Bebyggelse og anlegg
8.1.1. Grad av utnytting angis i prosent bebygd areal og som bruksareal.

8.1.2. P rosent bebygd areal (% - BYA) beregnes i samsvar med teknisk forskrift
til plan - og bygningsloven og veileder til denne om grad av utnytting. % -
BYA fastsetter forholdet mellom bebygd og ub ebygd del.

8.1.3. T illatt bruksareal (T - BRA) beregnes iht. teknisk forskrift med veiledning.
Åpent, overbygd areal i mindre frittstående enheter skal ikk e medregnes i
det totale bruksarealet . Ved beregning av T - BRA, medr egnes kun faktiske
gulvarealer, selv om etasjehøyden oversiger 4,9 m.

8.1.4. Maksimalt tillatt % - BYA er 70 av det totalet arealet innenfor
planområdet .

8.1.5. Ny bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrenser og byggehøyder
vist på plankartet og beskrevet videre i disse bestemmelsene. Der hvor
byggegrense ikke er vist følger bebyggelse formålsgrenser . Bygningens
gesimshøyde skal defineres iht. TEK forskrift.
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8.1 .6. Nødvendig sikkerhetsgjerde/ - rekkverk for takterrasser tillates over maks
høyde. Nødvendig takoppbygg ing for heiser, trapper og tekniske
installasjoner tillates utover de viste maksimale byggehøyder med inntil 3,5
m, tilbaketrukket 2,5 m fra gesims og kan utgjøre maksimalt 2 0% av
takflaten.

8.1 .7. Hovedformålet er forretninger for handel med plasskrevende varer og
storhandel , noe detaljvarehandel samt parkeringshus.

8.2. Forretninger me d tilhørende kontor - og serviceformål
8.2.1 . T - BRA i området skal være fordelt mellom arealer for :

• Handel med plasskrevende varer og storvarehandel - 1 5 000 m2
• Detaljvarehandel - 5 000 m2
• Tjenesteytingsformål – 2 500 m2
• Kontor formål - 4 0 00 m2

8.2.2. Minimumsstørrelse for varehan delsenheter med storhandel og handel
med plasskrevende varer er 1 5 00 m2 BRA inkludert lager.

8.2.3. Det tillates maksimalt 4 etasjer over terreng. I tillegg er det tillatt
mesaninetasjer innenfor det totale bruksarealet.

8.2.4. Storhandel er definert til varehandelsenheter innenfor følgende bransjer:
• møbler
• hvitevarer
• kjøkken og bad
• handel med deler og utstyr til motorvogner

Plasskrevende varehandel er definert til varehandelsenheter innenfor
følgende bransjer
• motorkjøretøyer
• biler
• landbruksmaskiner
• trelast/ andre byggevarer
• salg fra planteskoler/ hagesentre
• lystbåter
• campingvogner

8.2.5. Med detaljvarehandel menes her andre varegrupper enn dette.
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8.2.6. Tilhørende tjenesteytings funksjoner defineres som:
o  sykkelverksteder
o  helse - , treningssenter
o  servering, bevertning, kafe og lignende

8.3. Parkeringsanlegg
8.3.1. T - BRA er 14 000 m2 i parkeringshus et .

8.3.2. Parkeringshuset kan oppføres i inntil 5 plan over terreng.

8.3.3. Dersom det utarbeides en mobilitetsplan knyttet til parkeringsanlegget, kan
kravet til antall parkeringsplasser reduseres .

8.3.4. Det skal avsettes areal til min 50% sykkel plasser i parkeringshuset.

8.4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
8.4.1. Veglinjer, konstruksjoner, terrengtilpassing, beplantning mm. skal

detaljeres gjennom plan for gang - og sykkelveg.

8.4.2. Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av torg , gatetun og
gang - og sykkelveg skal skje mest mulig skånsomt. Der hvor det skjer
endringer skal Statens vegvesens Håndbok N1000 om ”Veg og
gateutforming” legges til grunn.

8.5. Gang - og sykkelveg
8.5.1. Gang - og sykkelveg skal være en del av sammenhengende

sykkelvegnettet i Lillehammer.

8.5.2. I området skal det legges til rette for bedre framkommelighet mellom
Lillehammer sentrum, Mesna , Strandtorget og strandsoner langs Mjøsa for
syklister og gående.

8.5.3. Gang - og sykkelveg er regulert til offentlig gang - og sykkelveg, og skal
opparbeides med bredde 3 meter og fast dekke.

8.5.4. Plan for gang - og sykkelveg skal vise bredder, høyder, stigningsforhold
og materialbruk

8.5.5. Området skal ha valgt løsning for skilting, fargebruk, lysskilder mht. god
tilgjengelighet og for å skille gående og syklende.

8.6. Torg
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8.6.1. Torgområdet skal tilrettelegges for allmenn gangtrafikk og opphold.
Området kan beplantes og utsmykkes på en måte som bidrar til å gjøre
området attraktiv t for allmenn bruk.

8.6.2. Det er tillatt å bruke området til kortvarig midlertidig utsalgsarealer av
forretningsvirksomhet.

8.7. Anne n veggrunn
8.7.1. Det skal mellom områdene FOP og GSV beplantes med busker og trær.

8.8. Gatetun
8.8.1. Gatetunene skal gis en urban utforming med høy kvalitet i formgiving og

materialbruk.

8.8.2. Nødvendig manøv reringsareal til varelevering, syketransport og gående
skal innpasses. Det skal vurderes løsninger som reduserer risikoen for
ulykker mellom kjørende, gående og syklende.

8.8.3. Parkering og sykkelparkering er tillatt i området.

8.8.4. Uteservering, møblering og utesalg skal kun tillates der al le andre krav
til gangfremkommelighet er godt ivaretatt.

8.8.5. Det skal være adkomst til FOP via området.

8.9. GRØNNSTRUKTUR
8.9.1. Det skal utarbeides utomhusplan for området i sammenheng med

område GT . Planen skal være førende for den overordnede beplantingen,
terrengendring og - sikring , etablering av støyskjerm.

8.9.2. Utomhusplanen skal bidra til en sammensatt utvikling mellom
Lillehammer sentrum, Mesna, Strandparken og Mjøsa.

9. HENSYNSSONER

9.1. SIKRINGSSONE
9.1.1. Frisiktsone . I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for

sikthindr ende vegetasjon og gjenstander herunder parkering, slik at disse
ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan
enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer
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sikten tillates.

9.2. STØYS ONE
9.2.1. Støysone – rød sone. Etabler ing av støyfølsom bebyggelse og / eller

aktiviteter i området skal unngås . Utendørs spiseplass og luftinntak skal
ikke plasseres i området.

9.2.2. Støysone – gul sone . Utendørs støyskjerming er tillatt med
tilfredsstillende arkitektonisk utforming. Støynivå på opphold og kontor skal
være i henhold til anbefalingene i retningslinjen T - 1442.

9.3. FLOMSONE
9.3.1. Flomfare. All virksomhet i området skal ta hensyn til risiko for flom. Det

tillates oppført bebyggelse i henhold til flomkart for Lillehammer i Oppland
for 200 - års - flom (kote +126,43 m) med i tillegg en sikkerhetsmargin på 50
cm. Laveste golvhøyde skal settes til k ote + 126,93 m. Bygninger må
fundamenteres slik at de tåler en vannstand opp til kote +126,43 m uten
fare for setninger eller utglidninger. Dersom gulvhøyden settes lavere, må
bygningen sikres slik at flomvann ikke trenger inn i bygningen.

9.3.2. Det skal i SHA - plan vurderes og om nødvendig gjennomføres
risikoreduserende tiltak for å forhindre flom i anleggsfasen .


